
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постанова регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» публічного 
акціонерного товариства «Українська 
залізниця» та Дорпрофсожу 

0 1 - 0 6 . 2018 № к - ф з 
ЯЗк/юЬ О67о З, 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення фінальних змагань другого етапу XX Спартакіади 

залізничників регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 
публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» 

1. Мета і завдання проведення змагань. 

1.1. Розвиток фізкультурно-масової та спортивної роботи у підрозділах 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця» (далі - регіональна філія) для сприяння 
підвищенню культури виробництва та зростання продуктивності праці. 

1.2. Зміцнення здоров'я та пропаганда активного способу життя серед 
залізничників. 

1.3. Активізація фізкультурно-масової роботи у трудових колективах та 
створення необхідних умов для активного відпочинку працівників галузі. 

1.4. Популяризація видів спорту. 
1.5. Виявлення сильніших спортсменів-участників у фінальних змагань 

другого етапу XX Спартакіади залізничників (далі - Спартакіада). 

2. Керівництво по проведенню змагань. 

2.1. Загальне керівництво і контроль за підготовкою, організацією та 
проведенням Спартакіади здійснює організаційний комітет (далі - оргкомітет) 
та фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» (далі - ФСК «Локомотив»). 

2.2. Проведення фінальних змагань здійснюється головною суддівською 
колегією та суддівськими бригадами з видів спорту. 

2.3. Керівництво підготовкою та проведенням турнірів з видів спорту 
здійснюється дирекціями залізничних перевезень, територіальними комітетами 
профспілки та радами КФК. 

3. Місце і термін проведення фінальних змагань. 

3.1. Фінальні змагання Спартакіади поводяться з 21 червня по 23 червня 
2018 року у м. Київ. 

3.2. День прибуття учасників змагань 21 червня 2018 року до 09.00. 
3.3. Початок змагань 21 червня 2018 року - 15.00. 
3.4. Закриття змагань 23 червня 2018 року - 15.00. 
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4. Програма змагань. 

Фінальні змагання Спартакіади проводяться з 7 видів спорту: армспорт, 
гирьовий спорт, міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки. 

5. Учасники фінальних змагань. 

5.1. До участі у фінальних змаганнях допускаються збірні команди, 
переможці і призери турнірів з 7 видів спорту, які є працівниками регіональної 
філії по дирекціям залізничних перевезень. 

5.2. Склад команди - 29 чоловік, в тому числі 1 тренер-представник. 
5.3. Кожен учасник має право приймати участь у змаганнях у двох видах 

спорту. 
5.4. У фінальних змаганнях беруть участь працівники виробничих 

підрозділів регіональної філії, які працюють не менше шести місяців в 
підрозділах регіональної філії чи ПАТ «Укрзалізниця». 

5.5. До змагань не допускаються учні середніх та дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, студентська молодь, члени збірних команд України, команд 
майстрів з ігрових видів спорту. 

5.6. За підставного учасника - результати команди в даному виді 
анулюються і усі витрати по фінансовому забезпеченню команди 
відшкодовуються винними особами. Керівники виробничих підрозділів, що 
допустили підставних учасників у командах несуть персональну 
відповідальність. 

6. Порядок і термін подання заявки на участь у змаганнях. 

6.1. Попередні загальні заявки на участь у фінальних змаганнях 
Спартакіади подаються до ФСК «Локомотив» до 18 червня 2018 року за 
встановленою формою (телефон/факс (044) 248-04-09; (044) 248-04-05). 

6.2. Для участі у фінальних змаганнях до оргкомітету на мандатну 
комісію надаються наступні документи: 

- оригінал загальної заявки; 
- технічні заявки з видів спорту у двох примірниках за встановленою 

формою (додається); 
- документи, які засвідчують особу кожного учасника (оригінал і 

ксерокопії паспорту, посвідчення залізничника, ксерокопія ідентифікаційного 
коду). 

6.3. До листа-заявки вноситься не більше 1 прізвища представника 
команди та 28 прізвищ учасників змагань. 

6.4. Разом із заявкою до оргкомітету надається звіт про проведення 
турнірів з 7 видів спорту по дирекціям залізничних перевезень. 

7. Підведення підсумків змагань, нагородження переможців та призерів 
Спартакіади. 
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7.1. У кожному з видів спорту, що входять до програми Спартакіади, 
розігрується: 

- командна першість у волейболі, міні-футболі, настільному тенісі 
(змішані пари); 

- особиста першість в індивідуальних видах спорту; 
- загальнокомандна першість серед дирекцій залізничних перевезень. 
7.2. Загальнокомандна першість визначається за найбільшою сумою 

очок, набраних в особистій та командній першості спортсменами команд. 
7.3. В особистій першості в індивідуальних видах спорту нараховується 

за: 1 місце - 12 очок; 2 місце - 11 очок; 3 місце - 10 очок; 4 місце - 9 очок; 
5 місце - 8 очок; 6 місце - 7 очок; 7 місце - 6 очок; 8 місце - 5 очок; 9 місце - 4 
очки; 10 місце - 3 очки; 11 місце - 2 очки; 12 місце - 1 очко. 

7.4. У командній першості нараховується командам: з волейболу за 1 
місце - 42 очки; 2 місце - 35 очок; 3 місце - 28 очок; 4 місце - 21 очко; 5 місце 
- 14 очок; 6 місце - 7 очок; з міні-футболу за 1 місце - 36 очок; 2 місце - 30 
очок; 3 місце - 24 очки; 4 місце - 18 очок; 5 місце - 12 очок; 6 місце - 6 очок; у 
змішаних парах з настільного тенісу за 1 місце - 12 очок; 2 місце - 10 
очок; 3 місце - 8 очок; 4 місце - 6 очок; 5 місце - 4 очки; 6 місце - 2 очки; 

7.5. У разі однакової кількості очок у комплексному заліку перевагу 
одержують ті команди, які зайняли в особистих та командних змаганнях 
більшу кількість перших, других та третіх місць. 

7.6. За відсутності спортсменів від дирекції залізничних перевезень в 
особистих чи командних змаганнях відповідно програми Спартакіади, збірній 
команді зараховується 0 очок в тому виді спорту, де не було представлено чи 
дискваліфіковано учасника або команду. 

7.7. Переможці і призери в особистій першості нагороджуються 
дипломами. 

7.8. Команди з міні-футболу, волейболу та змішані пари у настільному 
тенісі, які посіли призові місця, нагороджуються кубками. 

7.9. Збірні команди, які за підсумками змагань посіли призові місця у 
загальнокомандній першості, нагороджуються кубками та дипломами 
відповідних ступенів. 

8. Види спорту. 
8.1. Армспорт. 
Змагання особисті. Кількість учасників від делегації - не більше З 

чоловік. Вагові категорії: до 80 кг, від 80кг до 90 кг, понад 90 кг. Всі учасники 
проходять зважування за годину до початку змагань. 

Змагання проводяться згідно з діючими правилами за системою 
вибування після двох поразок. Дозволяється в одній категорії виставляти двох 
учасників. 

Переможці визначаються в кожній ваговій категорії за найбільшою 
сумою набраних очок у боротьбі як лівою, так і правою рукою. 

Якщо сума набраних очок у двох чи більше спортсменів рівна, то 
перевага надається тому, хто має більш високе місце в порівнянні з 
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суперником в боротьбі правою чи лівою рукою. При рівних показниках 
перевага надається спортсмену більш легкої стартової ваги, якщо вага у 
суперників однакова, то проводиться повторне зважування. У випадку 
однакових показників після повторного зважування перевага надається 
спортсмену, який вийшов у фінал без поразок більшу кількість разів в 
порівнянні з суперником. Якщо і ці показники рівні, то перевага надається 
спортсмену, який за сумою особистих перемог випереджає суперника. 

У разі рівних між суперниками перелічених показників проводиться 
додатковий поєдинок, при цьому жеребкуванням визначається правою чи 
лівою рукою буде вестись боротьба. 

8.2. Волейбол. 
Змагання проводяться за офіційними правилами ФІВБ. Склад команди: 

8 гравців. Від делегації допускається одна команда (чоловіки). Змагання 
проводяться за коловою системою з трьох партій. Якщо виграно дві партії 
поспіль, третя партія не проводиться. 

За виграш команда отримує 3 очки, за поразку - 0 очок, при виграші 2:1 
команда-переможець отримує 2 очки, команда, яка програла - 1 очко. У разі 
однакової кількості набраних очок двома або більше командами, місця 
визначаються за кращим співвідношенням виграних та програних партій у всіх 
зіграних іграх, за кращим співвідношенням виграних та програних м'ячів у 
всіх зіграних партіях, за результатом гри між командами, які набрали однакову 
кількість очок. 

За неявку на гру команді зараховується технічна поразка з рахунком 0:2 
(0:25; 0:25). Якщо за команду грав незаявлений або дискваліфікований 
гравець, цій команді зараховується поразка з рахунком 0:2 (0:25; 0:25), очки не 
нараховуються. 

8.3. Гирьовий спорт. 
Змагання особисті. Кількість учасників від делегації - не більше З 

чоловік. Вагові категорії: до 80 кг, від 80 кг до 90 кг, понад 90 кг. 
Всі учасники проходять зважування за годину до початку змагань. Під 

час зважування відбувається жеребкування. Змагання проводяться згідно з 
діючими правилами, вага гирі - 24 кг. Дозволяється в одній категорії 
виставляти двох учасників. Кожному учаснику на виконання вправи дається 10 
хвилин. 

Вправа «ривок» виконується однією, потім другою рукою на більшу 
кількість разів у сумі підйомів лівою і правою руками. 

Переможець визначається за сумою підйомів лівою і правою руками в 
кожній ваговій категорії. При рівній кількості підйомів у двох та більше 
спортсменів перевага надається учаснику, який мав меншу особисту вагу до 
змагань, виступав раніше суперника відповідно жеребкування, має після 
виступу таку ж саму вагу, як і перед початком змагань. 

8.4. Міні-футбол. 
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Змагання проводяться за офіційними правилами гри у фут залах ФІФА. 
Ігри проводяться на футбольному полі зі штучним покриттям та футбольним 
м'ячем №5 ФІФА. 

Склад команди 8 гравців. Від делегації допускається одна команда. 
Змагання проводяться по коловій системі. Гра проводиться у 2 тайми по 

20 хвилин кожний. Склад команди на майданчику: 4 гравці + 1 воротар. 
Кількість проведення замін під час матчу необмежена, футболіст, якого 

замінили, може повернутися на поле, замінивши іншого футболіста. Місця 
визначаються за найбільшою сумою набраних очок. За виграш команда 
одержує 3 очки, за нічию - 1 очко, програш - 0 очок. У разі однакової 
кількості набраних очок у двох і більше команд, перевага надається команді, 
яка має більше перемог, далі за кількістю очок і співвідношенням м'ячів і іграх 
між собою, далі з кращим співвідношенням забитих і пропущених м'ячів у 
всіх зустрічах. 

За неявку на гру команді зараховується поразка з рахунком 0:3. Якщо за 
команду грав незаявлений або дискваліфікований гравець, цій команді 
зараховується поразка з рахунком 0:3. 

8.5. Настільний теніс. 
Змагання проводяться згідно діючих правил змагань з настільного тенісу 

в особистій першості серед чоловіків та жінок і у змішаних парах за коловою 
системою із загальнокомандним заліком. Склад команди: 2 гравці ( 1 чоловік + 
1 жінка). 

Ігри проводяться з п'яти партій до 11 очок. За перемогу нараховується 2 
очки, за поразку - 1 очко і жодного очка, якщо учасник не з'явився або не 
дограв зустріч. 

Переможець у змаганнях визначається за більшою кількістю набраних 
очок. У разі однакової кількості набраних очок двома або більше учасниками, 
місця визначаються за кращим співвідношенням перемог та поразок в усіх 
зустрічах, а потім за кращим співвідношенням набраних очок в партіях. 

Загальнокомандне місце визначається за загальною сумою виборених 
місць у особистій першості серед чоловіків, жінок та змішаних пар. У разі 
однакової кількості очок, перевага надається команді, яка виборола більше 
перших місць. У разі однакової кількості набраних перших місць - перевага 
надається команді, яка посіла кращі призові місця серед чоловіків. 

8.6. Шахи. 
Змагання особисті серед чоловіків та жінок. Проводяться за коловою 

системою окремо серед чоловіків та жінок згідно з діючими правилами ФІДЕ. 
Склад команди: 2 гравці ( 1 чоловік + 1 жінка). Чоловіки і жінки грають в 
змаганнях незалежно від спортивного розряду. Контрольний час - 30 хвилин 
кожному учаснику до повного закінчення партії. Час туру - 1 година. За 
перемогу в партії нараховується 1 очко, нічия - 0,5 очка, поразка - 0 очок. 
Місце визначається за найбільшою сумою набраних очок. 

У разі однакової кількості очок у декількох учасників місце визначається 
за системою коефіцієнтів Бухгольца, особистою зустріччю, найбільшою 
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кількістю перемог. У випадку рівності обох попередніх показників, грають дві 
партії - бліц (5 хвилин кожному учаснику до кінця партії). У випадку нічиєї 
грається одна партія з контролем: білим - 5 хвилин, чорним - 4 хвилини, але 
чорним для перемоги у матчі достатньо нічиєї. 

8.7. Шашки. 
Змагання особисті серед чоловіків і жінок проводяться за коловою 

системою окремо у підгрупах серед чоловіків і жінок по одному учаснику від 
кожної регіональної філії згідно з діючими Правилами з шашок. Чоловіки та 
жінки беруть участь у змаганнях незалежно від спортивного розряду. 
Контрольний час - 15 хвилин кожному учаснику. За перемогу в партії 
нараховується 1 очко, нічия - 0,5 очка, поразка - 0 очок. Місце визначається за 
найбільшою сумою набраних очок. 

У разі рівної кількості очок у декількох учасників місце визначається за 
системою коефіцієнтів Бергера, особистою зустріччю, найбільшою кількістю 
перемог. 

В.о. директора регіональної філії Голова Дорожньої профспілкової 


